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Z Wielkopolski. 
Spóźniłem się z obiecaną ko-

respondencyą. Dobrych chęci, 
jak zwykle, było wiele — oko
liczności nie dopisywały. Nic 
zresztą nie stracone. — A za
tem. , 

Po smutnej pamięci bismar-
kowskiego kulturkamfu wielki 
ruch religijny panuje w.całem 
Księstwie. Do tego przyczynia
ją się odprawiane po wsiach 

miastach regularne misye 
i ciągłe wizytacye pasterskie 
Arcybiskupa i Biskupa Sufra-
gana. 

Były w miesiącu czerwcu 
cztery misye. Ludomach 
(wsi) w Łobżenicy, Łabiszynie 
i Murowanej Goślinie. Wszę
dzie pobożny nasz lud gromad
nie podczas misyi otaczał 
ambony i oblegał konfesyona-
ły. Światłe i gorliwe ducho
wieństwo poznańskie wytrwale 
pomagało misyonarzom w 
duchownej pracy. Tysiące 
ludzi na tych misyach pojed
nało się Sakramentem Pokuty 
z Bogiem, a drugie tysiące 
przystępowało do Sakramentu 
Bierzmowania, który na każdej 
misyi, Arcybiskup, lub Biskup 
Sufragan z wytrwałością ludo
wi udzielali. 

Dzięki Bogu. Pobożność tu 
jest wielka, lud moralny, choć 
biedny, a byłby jeszcze mo-
ralniejszym, gdyby nie te 
nieszczęsne wędrówki w nie
mieckie i protestankie strony 
na robotę w lecie. Ten sied-
miomiesięczny pobyt poza 
domem, wśród obcych, pro
testanckich i niemoralnych 
żywiołów, bez kościoła, ka
płana i nabożeństwa, straszne 
robi w duszach spustoszenie. 
Młodzież męska wraca ze 
skłonnością do kieliszka, z 
obojętnością w rzeczach wiary 
i z pewnem duchem niesubor-
dynacyi i zuchwalstwa. Dziew 
częta zaś powracają do domu, 
jeżeli nie z utraconą cnotą, 
to przynajmniej z bardzo osła 
bioną wstydliwością. Ponieważ 
tam w tych protestanckich 
stronach lepiej za pracę płacą, 
powracają wszyscy z małym 

em, z pewną zaoszczę-w 
dzoną kwotą, z której żyją z 
familijami przez całą zimę. 
Ponieważ zaś przez całą zimę 
do żadnej nie biorą się pracy, 
już to z braku tejże, lub też 
zwykle z lenistwa, bezczynność 
ta, doradczyni wszelkiego złe
go, przyczynia się do coraz 
większej demoralizacyi. Mło
dzież męska, przesiaduje całe 
dni i wieczory w karczmach, 
rozpija się i rozłajdacza. 

Smutne to sprawy — lecz 
jakżeś zabraniać temu ludowi 
tych wycieczek za zarobkiem 
w dalekie protestanckie stro
ny, skoro w kraju z głoduby 
ymierać musiał. Pracy tu mało 
na taką ludność, a ta która 
jest, tak nisko płatna, że 
familii wyżywić nie może. 
Jednakowoż te czasowe wy
cieczki z kraju uważać można 
za mniej szkodliwe, jak te 
emigracye do Ameryki. — Z 
Ameryki rzadko który do 
kraju wraca, ginie tam zwykle 
w błocie amerykanizmu, staje 
się niewiernym, bezbożnym i 
hańbą dla kraj u.Tu z wędrówki 
po kilku miesiącach wraca do 
rodzinnej wioski. — Kościół 
nabożeństwo, otoczenie przy
kłady i cała rodzinna i katolic
ka atmosfera leczą, po większej 
części, moralne rany serca, 
zadane w obcym kraju. Tu 
przecie nie było jeszcze przy
padku, aby chłopi bili, ranili 

i krwawili w kościele swego 
księdza, aby strzelali w koście
le z rewolwerów, aby gwałtem 
wyrzucali księży z probostw 
i z kościołów — nie —- tego 
tu jeszcze nie ma i nie będzie. 
Tu lud umie uszanować władzę, 
kościoły i kapłanów. Tych 
łajdaków i łotrów wysłało pie
kło do Ameryki. Co tych 
łajdaków amerykańskich za 
te zbrodnie i zgorszenia czeka, 
tu lub tam wyżej, >to wszyscy 
w i e m y :  B i a d a  t y m ,  c o  
p o d n o s z ą  z b r o d n i c z ą  
r ę k ę  n a  n a m a z a ń c ó w  
B o ż y c h .  

Najprzewielebniejsi Biskupi 
nasi, wśród swoich pasterskich 
po kraju wizyt, przyjmowani 
są wszędzie przez lud i szlach
tę z królewskim prawdziwie 
przepychem. Wszędzie tryum
falne brany, drogi wysłane 
kwiatami, wszędzie przyjęcia 
wspaniałe, wszędzie z jednego 
miejsca na drugie eskortują 
Najp. Biskupów liczne konne 
banderye, złożone z dziarskich 
chłopków w narodowych stro
jach. Obraz prawdziwie godny, 
a zarazem jest dowodem głę
bokiej czci i uszanowania ludu 
naszego względem swoich 
pasterzy, zaś w obec innowier
ców daje hołd wierze św. i 
Kościołowi. 

W pierwszych dniach zesz
łego miesiąca odbył się drugi 
wielki wiec polsko-katolicki. 
czyli katolicki Kongres. 

Wiec ten będzie stanowił 
epokę w historyi życia duchow
nego i narodowego w zabra-O o 
nych przez Prusy częściach 
dawnej Polski. Była to wspa
niała manifestacya religijnych 
i narodowych uczuć.Wszystkie 
stany narodu wzięły w tym 
wiecu czynny udział: Książęta 
(Czartoryski i Radziwiłł) hra
biowie, szlachta polska, du
chowieństwo na czele swoich 
Biskupów i kapituł, miesz
czaństwo z najodleglejszych 
miast i przedstawiciele ludu 
wiejskiego: wszyscy zgroma
dzili się do starożytnej stolicy 
Przemysławów, Mieczysławów 
i Bolesławów, i; gorący w 
całym wiecu brali udział. 

Prace przedwstępne W. ks. 
kan. Dr. Kubowicza, Racicy 
zdrowia Dr. Wicherkiewicza 
i redaktora KURYERA POZNAH-
SKIEGO. Dr. M. Kanteckiego, 
zostały uwieńczone nadspo-
spodziewanym skutkiem. Kil-
katysięczny pochód z staro
dawnego kościoła farnego 
przez całe miasto do ogrodu 
zoologicznego,gdzie wynajęto 
na ten cel największą w Poz
naniu halę, był wspaniałym 1 
nadzwyczajnie zaimponował 
mieszkańcom Poznania innych 
narodowości i wyznań. Cały 
wielki, ogród, i ogromna hala 
przystrojone w bramy tryum-
żalne, wieńce — kwiaty i 
sztandary narodowe polskie, 
niemieckie i papiezkie. Wie
czorami iluminowano cały 
ogród, muzyka koncertowa 
przygrywała narodowe pieśni, 
biust Cesarza Wilhelma II. i 
portret Ojca Św. Leona XIII 
oświecono artystycznie gazo-
wemi płomieniami. Wszystko 
sprawiało czarujący widok. 

Dla porządku i omawiania 
gruntownie, oraz do uchwala
nia odpowiednich rezolućyi, 
wyznaczył zarząd wiecu sekcye 
do odnośnych kwestyi, a do 
każdej sekcyi naczelnika i 
mężów znanych z nauki, pa-
tryotyzmu i przywiązania do 
Kościoła katolickiego. W sek-
cyach tych debatowano, przy 
wolnym wstępie dla każdego 

wiecownika, o kwestyach ty
czących się wogóle naszego 
duchownego i politycznego 
życia. Rezolucye zaś zawierały 
wszystkie te postulata, które 
nam konstytucya pruska, 
kongres wiedeński i szczegól
ne królewskie edykta zagwa
rantowały, a co nam rozbój
nicza polityka bismarkowska 
i niechęć protestancka odebra
ły. Wszędzie jednak debaty 
odbyły się bez najmniejszych 
inwektyw na rząd pruski, a 
nicią złota, ciągnącą się przez 
wszystkie debaty, było głębo
kie uczucie religijne, narodo
we, i uczucie wdzięczności dla 
monarchy, które, o ile może, 
daje nam dowody swej wspa
niałomyślności. 

Przez trzy dni, co dzień 
rano i popołudniu, odbywały 
się na głównej hali, którą za
wsze szczelnie napełniała 
trzytysiączna liczba słuchaczy, 
zabrania ogólne, czyli, jak wy 
nazywacie, MASS MEETINGI. TU 
do szczególnych przymiotów 
wyznaczeni byli najsławniejsi 
mówcy z całego pruskiego 
zaboru, a nawet Galicyi. Nasz 
Najprzewielebniejszy Arcy-
pasterz Dr. Floryan Stable-
wski, przyjęty przy bramie 
ogrodu entuzyastycznym o-
krzykiem: NIECH ŻYJE! otwo
rzył wiec modlitwą, a potem 
przecudną mową, nacecho
waną wzniosłemi uczuciami 
szlachetnego serca naj
wyższego pasterza i Polaka. 
Oklaski zadowolnienia po tej 
wspaniałej mowie -- końca 
nie miały. Hala, lubo najwięk
sza w Poznaniu, ledwo połowę 
gości pomieścić mogła. Masa 
narodu musiała mimo woli, 
bawić się w ogrodzie. Mowy 
wygłoszone na wiecu, które 
w osobnej książce już się dru
kują, to arcydzieło wymowy, 
patryotyzmu i głębogiego ro
zumu politycznego. Mowa Naj-
przeb. ks. Arcybiskup odzna
cza się pięknością stylu, głę
bokim rozumem i górnym 
polotem myśli. Dalej odzna
czają się szczególniejszą war
tością mowy: p.Radcy zdrowia 
wia Dr. Zielewicza: o Ency
klice Leona XIII do Biskupów 
polskich; mowa ks. Kan. Dr. 
Kubowicza: o potrzebie za
konu w-kościele; mowa X. 
Wolszlegiera z Prus Z.: o 
upływie socyalizmu niemiec
kiego ;—mowa ks. Lincencyata 
Jaskólskiego: o emigracyi, w 
której to mowie dostało się 
nieco Seminaryum polskiemu 
w Detroit!! Mowa ks. Czarto 
ryjskiego: rekapitulacya całe
go wiecu itd. Wiec ten 
poznański jak się zaczął w 
spokoju i zgodzie, tak się też 
skończył, pomimo, że żaden 
z mówców nie nawoływał 
publiczności i narodu, jak to 
bywa u was w Ameryce, a 
zwykle bez skutku, do jedności, 
zgody itd. Tę jedność myśli 
i zgodę w działaniu przynieśli 
wiecownicy ze sobą, 

I w Chicago mieliście wiec 
polski, mówię wyraźnie 
,,polski" — bo jak widzimy 
z waszych dzienników, miana 
katolickiego nie miał. 

Pozwólcie więc że, co do 
tego wiecu w Chicago, moje 
osobiste zdanie wyłuszczę. 
Głównym zadaniem' tego 
wiecu, jak się wykazało, było 
wywołanie do życia nowego 
stowarzyszenia % pod tytułem 
». Ligi*'. 

Niech mnie nikt nie posą 
dza, abym miał incyatorom, 
lub sprawcom tej Ligi, pod 
suwać osobiste i samolubn 
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ZEGARKI 
ZŁOTETSREBRNE 
UPOMINKI. 

Wiadomo, że ceny srebra 
spadły, więc srebrne przed
mioty można teraz dostać 
bardzo tanio. 

Spadły także w cenie złote 
DAMSKIE ZEGARKI.. 

Broszki, pierścionki, branzo-
Ietki, łańcuszki do zegarków— 
terai bardio tanio. 

MORRISON 
ZŁOTNIK 

76 — E. 3rd Str. 
Winona, Minn. 

KATOLICKA 
KSIĘGARNIA. 

naprzeciwko niemieckiego Banku. 
124: 33® SjpjI Str® 
Chcąc 'supić "jaki prezent stó 

sowny, przybądźcie sobie obed
rzeć nasze polskie, czeskie i angiel
skie książki do nabożeństwa — 
iaKo też różance, krzyżyki, obrazy, 
gromnice i t. d. 

Mamy także świece sterynowe dla 
użytku kościelnego, świece oliwne 
i ośmiodniowe. 

Kalendarzy katolickich wielki 
zapas, jako to Catholic Home, 
Polski Kalendarz Maryański. 
Einsiedler i Excelsior. 

MATERYAŁY PIŚMIEN
NE, KSIĄŻKI SZKÓLNE, 
KARTY DO RÓWNYCH 
GIER, 

ŁiLKI 
konikowe bajaki i rozmaite 
zabawki, nie wyjąwszy że -
laznych pociągów koleiowych. 
RAMKI NA ZAMÓWIE

NIE. 
Louis mmu. 

DR. 11. LLCBIMTEIN. 
wykształcony w Niemczech 
JLeksjra; I a&uszei* 

BIURO: 
Nad apteką J.  W. LAUERA. 

Mieszkanie prywatne: Nr. 
407 E. 5th Str.  

Godziny przyjmowania: Od 
godziny 9 do 11 przed połud
niem, tudzież od godziny 2sjiej  
do 4 po południu. 

HANDEL POLSKI 
THE CHICAGO STORE 

w nowem swojem pomieszczeniu 

na rogu ulic Ściej i Mailt 
(Gdzie dawniej była golarnia SCHMITTA) 

szybko teraz wyprzedaje po cenach, zasto
sowanych do obecnych ciężkich czasów. 

Towar zakupiony w dużych miastach na 
aukcyach, dawniej zdobił wielkie składy 
kupieckie, których właściciele potem wsku
tek lekkomyślnych spekulacyj zbankruto
wali. Kupując w tym CHŹOAGOSKIM 
STORZE dostaniecie więc towar jaknajlep-

• szy, a tak tanio, jau byście sami go na-
aukcvi kupili. 

WSZELKIE MĘSKIE 

Ubrania i stroje 
BIELIZNA, KAPELUSZE, 

BUTY I TRZEWIKI. 
Każdy kto do nas zajrzy, dostanie 

upominek. 

SECOND NATIONAL BANK 
COR. 2-nd & CENTER STR., WINONA, MINN. 

Mp F^QAJMI^EID IjM 1871 

Kapitał i nadwyżka $400,000 
Największy ze wszystkich banków w południowej 

Minnesocie. 
Fundusze i ubezpieczenia tego Banka są bezpiecznie przechowane, 

w nowej ogniotrwałej szafie Corlins Burglar-Proof Safe . 

U r z ę d n i c y  
J. A. PRENTISS, prezydent. W. H. GA.RLOUK, Kasyer 
Wm. Ii. JLA.IRD, Yice prczydent, S. L PRENTISS As't, Kasyer 

D y r e k t o r z y .  
A J. Prentiss, prezydent. M. G Norton, of Laird Norton C'>.. 
W.H.Laird of L. Norton Co L. R. Brooks of Brooks Bros. 
H. Choate, ofH. C-hoate Co O C. Tucker, Kapitalista. 

W. H. Garlook, Kasyer. 

PHci się procenta od pieniędzy na krótszy czas zfożonycn. 
Kupuje się i SDrzedaje pieniądze zagraniczne. 
Rachunki Banków, knpców towarzystw i poszczególnych osób za 

a^wia się pod korzystnemi warunkami. 

O. H.INGRA, D. M. DULANY, CH. HORTON, W. DULANY 

Prezydent, Wiceprezydent, Sekretarz, Kasyer. 

gsffs? firtiiiiii 
Owa ra«y dziennie!! 

Najpopularniejsze pismo polskie. 

Wychodzi codziennie w dwócl 
edycjach: rannej i wieczorne], o-
prócz świ^t i dni świątecznych, w 
które wychodzi raz jeden na dzień. 

Olbrzymi dział telegramów ^ 
ftorespondsncyj ze wszystkich stolic 
europejskich i państw zaocea-
aowycli, wreszcie współpracownict-
wo pierwszorzędnych pisarzów 
>olskich zjednały 

KUMEM WARSZAWSKIEMU 
wyjijikuwg. w kraju naszym i za
granicy poezytność i powagę. 

Cena prenuuieraty za granica 
wynosi miesięcznie rs. 1 kop. 50. INu-
r.i^r pojMjńczy wieczorny kosztuje w 
Wai\sK»wie kop. 5, poramiv z--iś kop. 3 

(Juan ogłoszeń: Reklamy: za je. 
cien wiersz £;triii< n owy, albo jego 
miejsce pierwszy r;</. 25 kop., ixazdy 
następny niż kop 20. 

Korcspottfiencya pryvratua po 
cenie rekJa'u. 

Nekrologia: za wiersz 15 koo. 

Zwyczajne ogłoszenia: ta jeden 
wiersz petitowy, ulho jego miejsce, 
pierwszy raz 10 kop. każdy nastgpny 
raz 8 kop. 

Małe ©głoszenia za jeden wyraa 
ro 2 kop. każdy raz oałoszenie minimum 
30 kop. 

Nadesłane: za /eden wiersz 
sarmontowv rs. 1. 

Adres dla depesz 
WARSZAWA. RUSSIA. 

Adres dla Jistów*. 
Warszawa. KURYER WARSZAWSKI 

O g o i n y  a d r e s .  
KURYER WARSZAWSKI. 

Flao Teatralny$'• (Wierzbowa 9« 
Warszawa. Europe, Bceeia 

Lumber Comp. 
Dawniej kompania desek C. Horton, fabrykantów i kupców 

DRZEWA BUDULCOWEGO 
Wielki wybór suchego drzewa budulcowego zawsze na składzie 

przykrajane drzewo budulcowe, listwy,ćmwi, ramy do okien, ^uży 
skład materyału budulcowego wogóle. 

HAMILTON, 
Prezydent, 

W. H. T.AIRD, 
Wiee-pr*',) dent, 

WM. K' A y its 
Sekretara. 

WINONA 
Lumber Comp. 

Piła chodząca i heblarnie. 
Sprzedaje sig hurtownie.* 

Deski, Szyngie, Pale i Latle. 
Biuro i warsztaty 

"Front Str.. Winona, Minn, 
mmm 

W polskiej aptece 
MAXA GOLTZ 
272 E. 3rd Str. 

ZDajduje się 
5SIUKO DOKTGK1 

Dr.H. & WAHL 
lekarza praktycznego, chirurga, 

akuszera dobrze mówiącego, 
po niemiecku. 

Mieszkanie prywatne 
Nr. 516 W. 5 Str. 

Telefon Nr. 95 
pTW polskiej aptece G-oI 

tza i G-erlichera znajdziecie 
Dra Wahla od godamy 2 do 5 
z południa 

LEKARZ DOMOWY 
czyli 

poradnik w rozmaitych sła
bościach, podający sposoby 
łatwego i taniego wyleczenia 
najcięższych chorób 

BEZ DOKTOBA. 
Gdzie już doktor nie może 

pomódz, tam jeszcze ta ksią
żeczka ivskaze ratunek. 

Książeczka ta kosztuje 25ct» 
a można ja dostać w księ, 
garni H. DERDOWSKJEGO 
w WINONA, MINN. 
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